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PILGRIM MORS

Vil du med?

Pilgrim Mors 2017

Pilgrimsvandringen 2018
foregår i uge 21
med start 2. pinsedag, mandag den 21. maj.

Årets tema: "- således også på
jorden."
2017- vandringen er afsluttet
7 dages vandring ad smukke strækninger i det
skønneste vejr sammen med en mængde dejlige
mennesker. Jo, selv fødderne måtte synge!
Varierede musikalske indslag var der til deltagernes
udelte tilfredshed mange af ugen igennem, afsluttende

med koncert med Margrethe Grarup og Mads
Vinding i Karby Kirke og endelig Tove Bitchs syngeskåle under den afsluttende velsignelse i Skovkirken ved præstegården.

FOTO: Sissle Honoré
Årets folder kan downloades HER
Flemming Behrend Oppenhagen (troubadour og
danskamerikaner) har lavet en video om Pilgrim

Præst for åndeligt søgende i Aalborg Stift,
Benedicte Tønsberg, går med og giver hver dag
inspiration til den indre vandring.

Årets folder er under udarbejdelse

Pilgrim Mors 2018 er endnu ikke åben

Mors 2016. Se videoen HER
Læs også hans beretning "Om det at vandre ind til
det væsentlige i livet" ved at klikke HER

Se filmen om Pilgrim Mors 2012

Det er muligt at betale med MobilePay i Biksen.
Dias fra 2017-vandringen kan ses HER

Pilgrim Mors
Synes godt om side

for tilmelding.
7 dages vandring med ALT betalt:
3.300 kr.
Også mulighed for delkøb.

456 Synes godt om

På pilgrimsvandringen forener vi vores tro og
menneskers søgen efter indre ro og mening med
livet - med fysisk aktivitet og bevægelse.
Vi går sammen og hver for sig.

Vil du give en hånd med? Meld dig her!
Få gode råd fra en erfaren pilgrim! KLIK HER!

Genoplev musikken fra mysteriespillet
ved "Pilgrimsorkestret Mors"

Pilgrimsberetninger. Læs her
Gense "De 7 døre" fra 2013 her
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Læs mere om pilgrimsordene her

